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REFORMASJONSÅRET 

2017 stod i reformasjonens tegn. En rekke arrangementer gikk av stabelen i anledningen 

av markeringen av at det hadde gått 500 år siden Martin Luther slo opp sine teser på 

Slottskirkedøren i Wittenberg (slik det gjerne heter) og reformasjonen tok til. Domkirken 

hadde en ledende plass i vår region i denne markeringen. Tønsberg biskop medvirket 

under den store reformasjonsgudstjenesten i Domkirken den 29. oktober. Også flere 

andre arrangementer var med å belyse reformasjonens betydningen. 

Undervisningenserien «Tid for tro» var i sin helhet viet reformasjonen. Det er ett av 

mange eksempler på hva reformasjonsåret 2017 representerte. 

2017 bare også med seg en annen reform, nemlig endringen i kirkeordningen som gjorde 

Den norske kirke til et selvstendig rettssubjekt og Den norske kirke til en fri folkekirke. 

Administrativt innebar dette at Den norske kirkes organer har overtatt funksjoner som før 

lå til departementet og statsforvaltningen. Lokalt markerer det starten på en prosess der 

de lokalene menighetene får tydeliggjort sitt selvstendige oppdrag, og at folkekirken skal 

bygges på teologiens premisser. 

Denne årsrapport speiler ellers det løpende arbeid, som ikke er vesentlig forskjellig fra 

2016 og som 2018 skal videreføre. De største endringene er nok i personellet. Ved siden av 

den nye domprosten, som nå har vært  i virksomhet en tid, har menigheten i 2017 også 

ansatt ny kirketjener, ny diakon og ny sokneprest (soknepresten tiltrådte 1. februar 2018). 

Slik er dette en anledning til igjen å takke trofaste medarbeidere som har sluttet og ønske 

alt godt for medarbeidere som skal være med å lede menighetens virksomhet videre. 

2017 representerte slik slutten på noe, men kanskje like mye en fortsettelse og 

begynnelsen på noe nytt. Vi håper denne årsrapporten gir et inspirerende og sannferdig 

bilde av hva det vil si å være kirke i Tønsberg anno 2017. 

God lesning. 

Domkirkens menighet Tønsberg. 

 

Inger Hillestad                                                                                 Jan Terje Christoffersen  

Leder MR                                                                                          Sokneprest 
SIgn        Sign 
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Menighetsråd 
 

Møtevirksomhet og saker 

Menighetsrådet har behandlet 41 saker. Her trekkes fram noen viktige saker: 

 Prioritering av søkere til soknepreststillingen 

 Leder deltatt i prosessen med ansettelse av kirketjener/diakon 

 Salg av gjenstander 

 Offer 

 Budsjett/regnskap 

 Høring om ny lov om tros- og livssynssamfunn 

 Høring om framtidig valgprosess av biskoper 

 Endringer i ordningen for hovedgudstjenesten 

 Strategidokument 

 Diverse orienteringssaker 
 

Økonomi 

Det er et gjentatt tema at menighetsrådet er avhengig av offerinntekter/private og 

offentlige tilskudd og givertjeneste for å få inntekter og utgifter i balanse. 

I 2017 ga 20 private givere kr 66.950. I tillegg kom det kr 50.000 fra Menighetspleien.  

Det er en trygghet i arbeidet at menighetsrådet har reserver i egen bankkonto. 

Menighetsrådet mottok en testamentarisk gave på kr 182.000 etter Reidun Karlsen. I dyp 

respekt for giveren vil menighetsrådet forvalte gaven til beste for menighetslivet. 

 

Menighetsrådets ulike ansvars- og arbeidsområder  

fremkommer av de ulike rapporter som fyller denne årsmeldingen. 

 

Arrangementer/aktiviteter 

Menighetsrådet har et overordnet ansvar for alt som skjer på fagområdene misjon, 

undervisning/trosopplæring, diakoni og kirkemusikk.    

Fra hver av disse foreligger utdypende rapporter, som viser både kreativitet og faglighet i 

arbeidet på bredt felt.  Menighetsrådet viser til disse dokumentene som del av denne 

årsmeldingen. 

Når det gjelder gudstjenestelivet, vises det til sokneprestens kommentarer under 

avsnittet om gudstjenesteliv. 
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Menighetsrådet har fortsatt, sammen med staben, ansvar for den årlige juletrefesten i 

Solvangkirken.  

 

Aktivitet ved andre organisasjoner 

Menighetsrådet er takknemlig til de som tar ansvar i følgende arrangement: 

 «Endelig fredag» er et ettermiddags-arrangement annenhver fredag i 
Solvangkirken. Arrangør er Normisjon. 

 Kirkeakademiet har også sine møter i Solvangkirken med 8 årlige møter. 

 Vaffelakademiet har 6 formiddagstreff i løpet av året. Dette er et tiltak under 
KFUM/KFUK (Solvangkirken) 

 Åpent hus i Svend Foyns bedehus har 4-5 kvelder i løpet av året 
 

Takk 

Vi vil uttrykke en stor takk til menighetens mange frivillige i små og store oppgaver til 

fellesskapets beste. Frivillighet er en viktig og nødvendig tjeneste.  

Det er ellers ansatte i Domkirkens stab som står ansvarlig for en rekke av menighetens 

daglige gjøremål og tjenester. Vi vil takke hver enkelt for trofast og samvittighetsfull 

tjeneste.  

 

Menighetens utvalg: 

Fagråd for gudstjenesteliv 

Sogneprest Yngve Sagedal/Ingulf B. Vatnar, domprost Kjetil Haga, Domkantor 1 Arne 

Rodvelt Olsen, Øystein R Eilertsen (MR), Petter Holm (MR) 

Fagråd for misjon 

Fagrådet er nedlagt. Lajla Kollerud ivaretar kontakten med Stefanusstiftelsen. To ofringer 

i løpet av året ga kr 20.297 til prosjektet vi støtter i Egypt. 

Fagråd for trosopplæring og undervisning 

Menighetspedagog Ieva Fredriksen, kapellan Ingulf Bø Vatnar, Lajla Kollerud (MR), Signe 

Marit Sviland (MR)  

Fagråd for diakoni 

Rådet nedlagt og under nyorganisering i 2018. Se årsrapport fra diakonen. 
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Fagråd for kirkemusikk 

Domkantor I Arne Rodvelt Olsen, Jens Reidar Antonsen (MR), en repr. fra hvert av 

korene, Nina T. Karlsen  

Fagråd for informasjon og markedsføring 

Eldar Dybvik (MR), Jens Reidar Antonsen, Bjørg Hegg, menighetspedagog Ieva 

Fredriksen. 

Klingende Kirkelandskap 

Jens Reidar Antonsen er representant fra Domkirken MR i Klingende Kirkelandskap.  

Styret for ungdomskafeen Quasimodo 

Styreleder: Arne Hegg, diakon Bente Pladsen, sokneprest Yngve Sagedal, Petter Holm 

(MR), Inger Hillestad (MR), 2 representanter fra ungdommene i Quasimodo.  

Mariakapellet har egen avtale om drift 

Menighetsrådets representant: Øystein Eilertsen, varamann: Petter Holm 

 

Tønsbergkirkenes barnehager AS: (Solvangkirken bhg og Semsløkka bhg) 

Øystein R Eilertsen (MR) 

Husstyret for Solvangkirken 

Kerstin Streng (MR), Bente Solheim, Hans Olav Evensen Borg, Anne Karine Reichelt, 

Ingulf Bø Vatnar og Stein Unneberg (repr. fra KFUK/M).  

Tønsberg frivillige menighetspleie 

Stein Unneberg, Kerstin Streng (MR), Bjørg Hegg (MR), Aase S. Reidulff, diakon Bente 

Pladsen. 

Menighetsrådets representant i Kirkens SOS 

Ragne Ormbostad 

Domkirkens venner  

er en lokal forening som arbeider til det beste for inventar og utstyr  knyttet til 

Domkirken. 
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*Menighetens arbeid: kr. 148 000 

  Andre: kr 177 000 

 

Kommentar til statistikken 

Tall sier ikke alt, men noe. Endringer i tall som har bredt beregningsgrunnlag og hvor 

endringene skjer over tid, er lettere å lese enn svingninger fra år til år og med et smalt 

tallgrunnlag. 

Den mest markante endringen er i så måte hvor mye som kommer inn i ofringer i 

menighetens hovedgudstjenester. Her representerte 2012 et toppår med kr. 455.753, 

mens det i 2017 (bare 5 år senere) kom inn 325.391. Endringer er også stor i forhold til 2016 

hvor det kom inn over 400.000. Dette er bekymringsfullt i forhold til all den gode 

virksomheten, lokalt og ellers i verden, som ikke lenger får den samme støtten som før. 

Dette skyldes trolig ikke svikt i privatøkonomien, for den er sterkere nå enn i 2012. Mer 

sannsynlig er overgangen til et mer og mer kontantløst samfunn en medvirkende årsak. 

Domkirken menighet tilbyr VIPPS, men en rekke ulike nummer til ulike tiltak gjør kanskje 

denne løsningen noe komplisert. Noen syns kanskje også det er fremmed å ta opp 

mobiltelefonen midt under gudstjenesten. I en menighet av vår type virker det som om 
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den nye teknologien bidrar til en negativ utvikling på dette området. Dette vil menigheten 

rette søkelyset mot i tiden som kommer.  

Gledelig er det derimot at oppslutningen om gudstjenestene er betydelig større i dag enn 

for 10 år siden. 11.067 i 2017 er nesten like bra som i 2016 (11.528). Også her er det likevel 

viktig å se hva som ligger bak tallene. Antall dåp totalt er økende (62 dåp i 2017), selv om 

dåp av barn bosatt i menigheten går noe ned (29). Fra nasjonale undersøkelser vet vi også 

at familiene som møter opp til dåp er større enn de var før. At samlet antall 

nattverdgjester er redusert med over 1000 bare siden 2016 (nå 5188), gir en indikasjon om 

at økningen i antall gudstjenestedelakere skyldes andre forhold enn at andelen trofaste 

gudstjenstedeltakere øker. Her må vi likevel legge til at en sto del av tilbakegangen av 

antall nattverdgjester fra 2016 til 2017 skyldes t det i 2017 ikke var fellesgudstjeneste på 

Tallak i Domkirkens regi. Her var det nær 500 nattverdgjester alene i 2016. I forhold til 

toppåret i 2012 med 7210 til nattverd, er det grunn til å se nærmere på hvorfor antallet 

nattverdgjester synker når antallet til gudstjeneste øker. 

Til sist noterer vi at antallet gravferder fortsetter å gå nedover fra 123 i 2013 til 76, 80 og 

78 de tre siste årene. Dette skyldes endringer i befolkningssammensetningen i soknet. 

Trolig øker andelen av mennesker som ikke er medlem av kirken, primært blant 

mennesker av annen etnisk og religiøs bakgrunn. Videre kan vi gjette på at 

alderssammensetningen også endrer seg, særlig med tanke på de store utbyggingene på 

Kaldnes og at yngre mennesker foretrekker å bo sentrumsnært. Alt dette er tall vi må gå 

dypere inn i. Vi lever i en tid der endringene kommer raskt og på noen områder er store. 

Det betyr at vi også må være våkne som kirke. Vår oppgave er å være kirke for de som i 

dag søker mot byen og mot kirken. Våre arbeidsformer må endre seg i takt med dette. 

 

 

Gudstjenesteliv 

Fagrådet har i 2017 bestått av: 

Petter Holm, Øystein Eilertsen, Lajla Kollerud (vara), Kjetil Haga (fra 1. februar), Arne R 

Olsen, Ingulf Bø Vatnar (leder). 

Fagrådet har holdt tre møter i 2017. 

Fagrådet har hovedsakelig jobbet med innføring av ny dåpsliturgi og mindre endringer i 

hovedgudstjenestens grunnordning. 

Ingulf Bø Vatnar, fung. sokneprest 
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Undervisningsarbeid/ trosopplæring 

 

Årsmelding fra undervisningsarbeidet 2017 

Ansatte og frivillige 

Menighetspedagog Ieva Fredriksen har 90% stilling knyttet til menighetens 

undervisningsarbeidet blant barn, ungdom og voksne, samt 10% stilling knyttet til 

samarbeidet mellom menighetene i prostiet. Høsten 2017 fullførte hun også sin 

mastergrad i kirkelig undervisning. Ingulf Bø Vatnar er den av prestene som har særlig 

ansvar knyttet til menighetens arbeid for barn- og unge.  

Tiltak innenfor undervisningsarbeidet ble gjennomført i samarbeid med de øvrige ansatte 

i staben og frivillige, både ungdom og voksne. Vi benytter anledning til å takke alle for 

samarbeidet. 

Fagrådets arbeid 

Fagrådet består av Lajla Kollerud (MR), Signe Marit Sviland (MR), Ingulf Bø Vatnar og Ieva 

Fredriksen. Utvalget hadde tre møter i 2017. Fagrådet har blant annet brukt tiden på å 

evaluere eksisterende arbeid med tanke på eventuelle endringer og justeringer fremover, 

samt diskutert hvordan man kan gjøre barn- og unge mer synlige i menigheten. Fagrådet 

har også sett på Solvangkirken som brukskirke i barne- og ungdomsarbeidet. Mye av 

inventaret og utstyret i Solvangkirken begynner å bli slitt og trenger fornyelse.   

Trosopplærings- og undervisningstiltak for barn og unge 

Eva Bülow-Berntzen hadde ansvar for utsendelse av dåpshilsener for 1, 2 og 3- års 

dåpsdagen til alle døpte som er bosatt i menigheten. Menighetens tilbud for de alle 

minste barna – knøttetreffet – er fremdeles en suksess. Svært mange mødre og fedre 

benytter seg av tilbudet i perioder. I tillegg til babysang tilbys det lunsj og sosialt 

felleskap.  

Også resten av faseoppleggene for de minste barna har hatt en grei oppslutning, men vi 

har gjort oss erfaringer med at det er vanskelig å nå skolebarn. Tiltakene som er rettet 

mot barn fra 6 – 13 år, slik som verkstedene, agenthelg, LysVåken, Triaklubben og Fortsatt 

Ferie har hatt svært lav oppslutning også i 2017. Lys Våken ble ikke gjennomført, mens 

Tårnagenter og Fortsatt ferie ble gjennomført som samarbeidstiltak med 

nabomenighetene. Verkstedene (høstverksted, engleverksted, maskeverksted og 

legoverksted) fungerer svært godt som et møtepunkt for forskole- og småskolebarn og 
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deres familier med 15 – 25 barn på hver av verkstedene, men ikke som breddetiltak 

innenfor trosopplæringen. Vi har oppdaget at de inviterte målgruppene (6- og 7-åringene) 

glimrer med sitt fravær. Sviktende oppslutning har vært en av grunnene hvorfor fagrådet 

ser et behov for å tenke nytt om trosopplæringen. Dette er en problemstilling vi deler 

med mange andre menigheter i den norske kirke, men som gir ekstra merkbare utfall hos 

oss siden det er tallmessig få døpte per kull (638 barn og unge under 18 år totalt).  

27 ungdommer ble konfirmert i Domkirken i 2017 etter å ha vært med på et variert 

opplegg med leir, undervisning, samtaler, innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp og et 

eget samtalegudstjenesteprosjekt - en særskilt temagudstjeneste med utgangspunkt i 

problemstillinger konfirmantene har angitt selv.  

 

Annet tilbud til barn- og unge 
Gudstjenestene for store og små i Solvangkirken 6 ganger i året er et fast møtepunkt for 

barnefamilier. Det er ofte knyttet verksteder til disse gudstjenestene, slik at både barn og 

voksne kan utfolde seg kreativt, samarbeide og bygge felleskap. Flere av deltagere har 

gitt uttrykk for at disse samlingene betyr mye både for barna og de voksne. Det er også 

gjennomført evaluering blant deltagere med frivillig deltagelse som bekrefter dette 

inntrykket.  

Tre av fjorårets konfirmanter er med videre som unge ledere. Til sammen er det 11 aktive 

ungdomsledere i menigheten som hovedsakelig har vært involvert i konfirmantarbeidet 

og Triaklubben. I tillegg har vi møttes på Pizza og prat – samlinger for ungdom i 

menigheten - både for å planlegge, evaluere og ha det hyggelig sammen. To av 

ungdommene – Ingeborg Gjerpe Hugdal og Andriane Trydal Gulli representerte 

menigheten på Ungdommens bispedømmemøtet.  

Årets juletrefest (4. januar 2018) ble en suksess med over 60 barn og like mange voksne 

tilstede. Barna og voksne fikk gledet seg over forestillingen  ”Noen daler ned i skjul”, spilt 

av Kattas figurteater, kaker, utlodningen, juletregangen og besøk av julenissen.  

Endelig Fredag – et møtested for hele familien i regi av Normisjon - har hatt jevnlige 

møter i Solvangkirken med egne aldersdelte samlinger for barn og unge. I tillegg driver 

menigheten barne- og ungdomskor og café Quasimodo.  

Samarbeid med skole og barnehage 
Også i år har vi hatt høytidsvandringer til jul og påske, samt gudstjenester for 

barnehagene til de tre høytidene. Både menighetens barnehager og de øvrige 

barnehagene i byen deltok på disse tiltakene. Menighetens barnehager får også 

månedlige besøk av prest/ menighetspedagog, samt vært på kirkesafari, orgelsafari og 

besøk i Mariakapellet. Kirkesafari/ undringstur i kirken er et tilbud som også eksterne 

barnehager har benyttet seg av.  
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Det var samarbeid med Træleborg om skolegudstjeneste før jul og flere skoler har vært 

på besøk i Domkirken. Ingulf Bø Vatnar i samarbeid med diakon fra Re, Ole Hafjell, bidro 

også i år med en fast post på skoledagen i tilknytting til Middelalderfestivalen.  

Undervisningsarbeidet blant voksne 

Tema for årets Tid for Tro var «Spor etter Luther» og hadde fokus på det kommende 

reformasjonsjubileumet. Temaet ble belyst både av gjesteforelesere og lokale 

bidragsytere. Det var tilsammen 30 deltakere på kurset. Ingvild Antonsen var med, la til 

rette og ledet kveldene sammen med Ieva Fredriksen.  

Meditasjonsgruppen i Domkirken har etablert seg med god oppslutning på hver av 

samlingene. Over 40 stykker har vært innom meditasjonstilbudet og omtrent halvparten 

av disse deltar fast med opptil 15 deltagere per gang. Opplegget består av en kort 

tematisk innledning, en stillhetsøkt og etterrefleksjon. Kveldene ledes av Kari Aam og 

Ieva Fredriksen. I tillegg ble det gjennomført to introduksjonskvelder, samt en 

dagsretreat på Knudsrødhytta i Horten med 10 deltagere. Tema for retreaten var ”Vekst”.  

Ellers får menigheten tilbud om flere møtepunkter for voksne gjennom blant annet Åpent 

Hus, Kirkeakademiet og Vaffelakademiet.  

 

Ieva Fredriksen, 

menighetspedagog 
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Diakoniarbeidet 
QUASIMODO ungdomskafe 

Det ble endringer i det diakonale arbeidet i 2017. Bente Pladsen fratrådte sin stilling som 

diakon i Tønsberg domkirke første halvår 17.  

Ny diakon, Hege Pytte, startet i stillingen 15. september. 

Hjemmebesøk/sykebesøk 

Den nye diakonen startet med hjemmebesøk/sykebesøk i oktober. Dette var mulig pga. 

tips ang. hvem som kunne ha behov for besøk fra flere av de frivillige i kirken. I tillegg til 

prestenes og diakonens besøk er det flere av menighetens medlemmer som er flinke til å 

besøke de som har behov for dette.  

Kirkeskyss 
I 2017 har søndagene, med unntak av juli, vært dekket opp med kirkeskyss. Dette takket 

være flere trofaste medarbeidere som har dette som en fast oppgave. I slutten av 2017 

står det 9 brukere av ordningen på listen. I tillegg får flere på Midtløkken informasjon om 

ordningen fra kontaktpersonen der, Ann Thune. Hun distribuerer lister til de som ønsker 

det. Den nye diakonen hadde et møte med sjåførene i kirkeskyssordningen høsten 2017.  

Kirkekaffe 
Kirkekaffen er godt besøkt og har blitt en viktig sosial møteplass for mange etter 

gudstjenestene på søndagene. Ansvaret har vært delt mellom 4-5 team. De frivillige 

medarbeiderne samles i begynnelsen av hvert semester. Sammen med diakon settes det 

opp turnuslister og man evaluerer tiltaket. 

Teamene fikk møte den nye diakonen på en samling i august hos Bente Pladsen.  

Onsdagskafè 

I slutten av september startet menigheten opp en enkel kafè etter orgelmatineene. Det 

serveres vafler og kaffe, og noen ganger kaker. Kafèen blir godt besøkt og er et fint 

treffsted. Tilbudet er åpent for alle. Det er flest eldre som benytter seg av tilbudet. 

Sorg-/samtalegrupper 

Sorggruppene er et samarbeid for hele Tønsberg domprosti. Det drives samtalegrupper 

for barn og unge som har mistet nære pårørende, ved livsledsagers/ektefelles død, 

foreldre som har mistet barn og etterlatte etter selvmord. Etter ønske fra menighetsrådet 
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prøvde diakonen høsten 2017 å få starteen gruppe for de som har opplevd samlivsbrudd. 

Det at hun ikke fikk tak i medleder, ble dette satt på vent. Håpet er at dette tilbudet 

kommer i gang i løpet av våren 2018.   

Åpen kirke 

«Åpen kirke» har hatt åpent onsdager og lørdager fra 12 – 14. I sommerhalvåret (mai-

september), har det også vært åpent på torsdager fra 12 – 14.  

Vi ser at på onsdager kommer flere av de besøkende allerede 11.30, vesentlig grunnet 

orgelkonsertene. I løpet av 2017 har det vært 4155 besøkende på Åpen Kirke. 3315 (herav 

367 under Domkirkefestivalen) av disse har kommet i forbindelse med orgelmatinéene og 

840 utenom. Café Quasimodo 

Cafe Quasimodo 

Bente Pladsen sa opp sin stilling som diakon i Tønsberg domkirke 1.02.17. Hun gikk med på 

å fortsette til EVS-prosjektet var avsluttet. Ny diakon, Hege Pytte, startet i stillingen 15. 

september. Volontørene og boligtilbudet for disse ble avviklet før ny diakon tiltrådde.  

Cafe Quasimodo var stengt sommeren 2017 og åpnet igjen 7. oktober, - nå annenhver 

lørdag. Reglene som tidligere er satt ble videreført og det er fortsatt åpent for alle. Etter 

oppstart på høsten kom det ikke så mange ungdommer, men besøket økte utover 

høsten. Det har vært utfordringer i forhold til at det ikke har vært en stabil gjeng med 

frivillige. Diakonen har også ønsket seg mer voksne ledere, noe som det har vært 

vanskelig å få frivillige til. Menighetspedagog, Ieva Fredriksen, har deltatt på de fleste 

åpningskveldene.  

 

Quasimodo var åpen 5 dager i uken våren 2017. Høsten har det vært åpent på onsdager, 

etter orgelmatinéen, samt annenhver lørdag. Endringen var forankret i vedtak i 

menighetsrådet.  Den nye diakonen skal gå inn i andre oppgaver ved siden av kafedriften.  

Lørdag er kaféen åpen fra 16 - 22, onsdager fra 12 – 14.  

I tillegg har det vært ulike aktiviteter utenom åpningstidene.     

   

Ungdomsteamet med volontører ble avviklet i august. Diakon Bente Pladsen var leder for 

teamet. Det internasjonale teamet med ungdommer driftet kaféen 5 dager i uken. I tillegg 

til at de drev ulike aktiviteter og grupper.  

Dette har det ikke vært mulig å videreføre pga. av mangel på frivillige.  

Boligene ble sagt opp og ryddet til 1. september.  

 

Vi har fått støtte til 3 EVS-volontører fra BufDir i 2017. Det betyr at EU-midler dekker 
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utgiftene til volontørene våre. I tillegg var det 2 volontører fra Nepal, som var tilknyttet 

Hald Internasjonale senter i Mandal. Utgiftene for disse ble dekket av Hald Internasjonale 

senter.  

Quasimodo fikk i 2017 et underskudd på ca 134 000.  Dette var forventet og dekkes inn av 

tidligere tilskudd og oppsparte midler. 

I fremtiden er målet at man skal unngå underskudd.  

I april kom en journalist fra Dagen på besøk i kaféen. Hun laget en 3 siders reportasje som 

presenterte kaféen på en flott måte.  

 

Flere av ungdommene deltok i år på Ten Oase i Fredrikstad. Alle som var med deltok som 

medarbeidere, også i dagene i forkant av festivalen.  

Kirkekaffe i Q 

I juli ble kirkekaffen holdt i Q. Dette ble drevet av volontørene og annen ungdom i kafeen. 

Dette fungerte bra.  

Styret i Quasimodo 

Styret for Quasimodo hadde 4 møter i 2017.  

Styret har i 2017 bestått av følgende representant fra Domkirkens Menighetsråd:  

Arne Hegg (formann), Yngve Sagedal, Petter Holm og Inger Hillestad. Etter at Yngve 

Sagedal gikk av med pensjon overtok Ingulf Bø Vatnar. 

Fra ungdommene i kafeen: Ilene Emilie Myrås og Benjamin Hansen. Da Benjamin flyttet 

overtok Jonas Richard Lindbæk.  

Diakonen har sittet i styret som sekretær.  

Dette styret hadde sitt siste møte i desember 2017.  Formannen ble behørig takket for 

viktig tjeneste, og også de øvrige fikk sin takk.  

Videre drift i Quasimodo vil bli enklere organisert under nytt fagråd for diakoni som er 

under etablering. 

     

Tønsberg domkor 

Tønsberg domkor bestod ved utgangen av 2017 av 22 medlemmer. I løpet av 2017 har 3 

medlemmer vært ute i permisjon på ulike tidspunkt. Medlemmene er fordelt stemmevis 

som følger: 7 sopraner, 5 alter, 5 tenorer og 5 basser. 2 medlemmer sluttet forrige år. 
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Styret har siden årsmøte 15.2 2017 bestått av 5 styremedlemmer: 

Leder: Camilla Hetty Osa 

Styremedlem/nestleder: Hanne Irene Pettersen 

Styremedlem/kasserer: Merete Stensrød Allum 

Styremedlem/sekretær: Heidi A. Albicker 

Kunstnerisk leder: Nina T. Karlsen 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2017. Dirigent gjennom hele året har vært Nina T. 

Karlsen. 

Våren 2017 

Årets første øvelse var 4. januar, og 28. januar hadde koret seminar i Fredrikstad 

domkirke i samarbeid med Ensemble Energico. Tønsberg Domkor deltok på to 

gudstjenester dette semesteret, deriblant gudstjeneste 5.februar i forbindelse med 

innsettelse av ny domprost, Ketil Haga. 11.mars deltok koret på konsert i Fredrikstad 

Domkirke der Rahcmaninovs Vesper ble fremført sammen med Ensemble Energico, under 

ledelse av Tore Erik Mohn. Tenorsolist var Knut Kristian Mohn. Den samme konserten ble 

fremført i Tønsberg domkirke 12.mars.  

Tønsberg domkor bidro på konsert med Marinemusikken i Tønsberg domkirke 6.april, 

med programmet domkoret medvirket på:  

Henri Tomasi: Skjærtorsdagsprosesjon i Sevilla fra Miguel de Mañara  

Arne Rodvelt Olsen: Jeg er oppstandelsen og livet 

Arne Rodvelt Olsen: Og jeg så en ny himmel og en ny jord 

Sergej Rachmaninov: Utdrag fra Vesper, sats 1 og 8 

Koret deltok med noen medlemmer under gudstjeneste langfredag, påskeaften og 1. 

påskedag. 26.juni fremførte koret konserten «Alle fugler» under Vestfoldfestspillene i 

Papirhuset i Tønsberg. Primært på programmet var et bestillingsverk bestilt av Tønsberg 

domkor (støttet av Kulturrådet) av Jan Martin Smørdal, der tekstene var skrevet av Gro 

Dahle.  

Program:  

Jan Martin Smørdal: Alle fugler (urfremføring, bestillingsverk) 

Per Nørgård: Wie ein Kind 1  

Karin Rehnquist: Var inte rädd for mörkret 
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Gunnar Eriksson: Gjendines bådnlåt 

Bent Sørensen: Havet står så blankt og stille 

Medvirkende musikere var Inga Byrkjeland (cello), Kari Rønnekleiv (bratsj), Ole-Henrik 

Moe  (fiolin) og Morten Barrikmo (klarinett).  

19.juli var flere medlemmer fra Tønsberg domkor med på nok en Rachmaninov-konsert; 

«Vesper på månen», sammen med Borg domkor. Konserten var i regi av Månefestivalen 

og ble holdt i Østre Fredrikstad kirke under ledelse av Nina T. Karlsen. Fra februar – mai 

fungerte Runa Skramstad som vikar for dirigent Nina. T. Karlsen. 

Høst 2017 

Første øvelse etter sommerferien var 23.august.  9 og 10.september hadde Tønsberg 

domkor et helgeseminar på Gran. Koret deltok i løpet av høstsemesteret på to 

gudstjenester, deriblant avskjedsgudstjeneste for sogneprest Yngve Sagedal 22.oktober. 

5.november holdt koret Allehelgenskonsert i domkirken, med program:  

Heinrich Schütz: Die mit tränen 

Heinrich Schütz: Verlei uns Frieden 

Antonio Lotti: Kyrie 

Johann Sebastian Bach: Komm, Jesu, komm  

--- 

Gabriel Faure: Cantique de Jean Racine 

Sergej Rachmaninov: Bogoroditse devo 

Johannes Brahms: Geistliches lied 

Trond Kverno: Ave Maria 

Felix Mendelssohn: Verleih uns frieden  

Medvirkende musikere på konserten var August Christensen (orgel), Kristine Rustad 

(gambe) og Arne Rodvelt Olsen (orgel).  

Tønsberg domkor deltok på Rem & Rem konsert 12.november, som  var et arrangement 

under litteraturuka i Vestfold. I tillegg til koring på låter av Dylan og Cohen med Håvard og 

Simen Rem, fremføre koret også  Bob Chilcotts Sanvus fra Jazz Mass og Alfred Jansons 

Lillemor klode.  

17.desember fremførte Tønsberg domkor nyttårsdelen av Bachs Juleoriatoriet sammen 

med Barokkanerne og solistene: Silje Aker Johnsen, Silje Vatne, Robert Lind og Eirik P 

Krokfjord. Konserten var en del av Domkirkefestivalen. 
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Høsten 2017, inkludert seminaret på Gran i september, var Peder Arnt Kløvrud engasjert 

som sangpedagog for Tønsberg domkor. 

Lavranskoret 

Lavranskoret er et gudstjenestekor og et kirkemusikalsk konsertkor tilknyttet Tønsberg 

domkirke. Lavranskoret er åpent for alle og nye medlemmer tas opp etter prøvesang for 

dirigenten. Korets dirigent er domkantor Arne Rodvelt Olsen.  

Menigheten holder lokaler og dirigent. 

Styret 
Lavranskorets styre 2017, valgt av årsmøtet 07.03.2017, har bestått av følgende personer: 

 Leder:  Randi Oshaug 

Styremedlemmer: Grete Hagtvedt Vik (sekretær) 

   Ketil Bodvin (noteforvalter) 

   Jens Reidar Antonsen (kasserer) 

   Varamedlem: Ida Welhaven Heiberg og Helga Holte 

Dirigent Arne Rodvelt Olsen er tilstede med møterett og -plikt ved alle styremøter. 

Styremøter: 

Lavranskoret har hatt 4 styremøter i 2017.  

Hjemmeside: 

Hjemmeside finnes på adressen www.fjellberg.com/tdk     

Vi takker vår web-redaktør Sigmund Fjellberg for flott innsats. 

Valgkomité: 

Erik Skaaren-Fystro, Elisabeth Junge og Tor Geir Andersen. 

Medlemmer: 

Pr. 31.12.2017 hadde Lavranskoret 28 aktive medlemmer. 

Sopraner (8-10 aktive): 

Elisabeth Junge, Emma Kittelsen, Hanne Solum Larsen, Cathrine Skartum, Grete Hagtvedt 

Vik, Wendy M. S. Aas, Gjertrud Lavoll (høst 2017), Ida Welhaven Heiberg (høst 2017), 

Janne Ellingsen (høst 2017) 

(I permisjon vår 2017: Gjertrud Lavoll  og Ida Welhaven Heiberg) 

http://www.fjellberg.com/tdk
http://www.fjellberg.com/tdk
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Alter (9-11 aktive): 

Åse Karin G. Danielsen, Anne Marie Gevelt, Randi Oshaug, Annie S.Tandberg, Camilla 

Aarset, Drude Flygt, Cornelia Sæther (høst 2017), Helga Holte, Hanne Sjøblom (høst 2017), 

Kirsten Ruud Salomonsen (høst 2017) og Simone Wantz (høst 2017). 

(I permisjon vår 2017: Hanne Sjøblom og Kirsten Ruud Salomonsen)  Tenorer (5 aktive): 

Tor Geir Andersen, Tove Gleditsch Lie, Trond Pettersen og Jens Reidar Antonsen, Herman 

GullhagenBasser (3 aktive): 

Ketil Bodvin, Sigmund Fjellberg og Erik Skaaren-Fystro.Prosjektsangere vår 2017 (2):  

1 sopran, 1 alt.Prosjektsangere høst 2017 (4):  

1 sopran, 2 alter, 1 bass. 

Øvelser/Korseminarer:  
Lavranskoret har hatt 13 ordinære øvelser (tirsdag) vår 2017. I tillegg har det vært avholdt 

et seminar (Havna hotell, 03.- 04.02.), 3 fellesøvelser og generalprøve i forbindelse med 

konserten «Gloria». Koret har hatt 14 ordinære øvelser (tirsdag) høst 2017. Det har vært 

avholdt 1 korseminar (09.11., ledet av Nina T. Karlsen) 

Arrangementer: 
 

VÅR 2017 

Søndag 12. febr. Gudstjenestedeltakelse i Tønsberg domkirke 

Fred.3.-lørd.4.febr.     Seminar, Havna hotell, med Jan Rosenvinge m.fl.: «Gloria» 

Tirsdag 7. mars  Årsmøte 

Lørdag 18. mars Tuscaniasamling hos Arne og Hilde 

Søndag 26. mars Gudstjenestedeltakelse i Tønsberg domkirke 

Torsdag 20. april Generalprøve, Nøtterøy kirke  

Lørdag 22. april Konsert i Horten kirke, «Gloria», sammen med DeKor,  

    Nøtterøy kammerkor og Nøtterøy musikkorps. 

    Konsertprogram (felles): 

    John Rutter: «Gloria» 

     G.F.Hãndel: «Halleluja» fra oratoriet «Messias» 

    Lavranskorets egen avdeling under konserten:  

    F. Mendelsohn-Bartholdy: «Veni Domine» 

    G. Fauré: «Cantique de Jean Racine» 

Søndag 23. april Konsert i Nøtterøy kirke «Gloria» 

Søndag 21. mai Vårkonsert i Domkirken  

    Konsertprogram: 

    G. Fauré: «Cantique de Jean Racine»  

    Lars Heggen: Motett: «Salige er de som hører Guds ord»  

    Bjarne Sløgedal: 2 religiøse folketoner fra Sørlandet: 

    «Herre Jesus, gi meg nåde» 
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    «For Guds folk er hvilen tilbake»  

    Trad., arr. James E. Moore: «An Irish Blessing» 

   Waldemar Åhlen/Wirsen/Thelle: «Så grønn en drakt» 

   Louis Vierne: Messe solennelle op.16 

   Mannskvartetten «Tre skjeggete menn» sang med i messen   

  og hadde sin egen avdeling. 

   Hermann Gullhagen spilte sin egen komposisjon  

   «Naturen og Ånden» (klaver). 

Tirsdag 23. mai Semesteravslutning hos Emma og Sigmund 

 
HØST 2017  
Torsdag 28. sept. Deltakelse i Lions Club Sems jubileumskonsert, sammen med 
   Tønsberg Byorkester.  
    Korets bidrag under konserten: 
    Mendelsohn:  
    «Deines Kinds Gebet erhöre» 
    «O Herr, erbarmet dich über uns» 
    «Was  betrübst du dich, meine Seele» 
    Schubert:  
    «Wohin soll ich mich wenden» 
    «Kyrie» 
    «Ehre sei Gott in der Höhe» («Gloria») 
    «Sanctus» 

Mozart:  

    «Ave verum corpus» 

    Couperin:  

    «Jubilemus» 

    Bach (fra Juleoratoriet): 

    Sats 5: «Wie soll ich dich empfangen» 

    Sats 24: «Herrscher des Himmels» 

Søndag 05. nov. Allehelgensøndag i Tønsberg domkirke. Gudstjenestedeltakelse. 

Søndag 19. nov. Gudstjenestedeltakelse i Tønsberg domkirke 

Lørdag 09. des. Generalprøve J.S. Bach «Juleoratorium» i Tønsberg domkirke 

Søndag 10.des. Konsert J.S. Bach «Juleoratorium I-II-III» i Tønsberg domkirke 

Søndag 10.des. Juleavslutning hos Arne og Hilde 

 

Styret synes 2017 har vært et spennende år, som medlemmene har gitt positiv 

tilbakemelding på. Det har gitt nye utfordringer og vært inspirerende med fellesprosjekt 

med andre kor, orkestre, prosjektsangere, solister og dirigenter. 
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Våre utfordringer:  

Det utgjør en betydelig utfordring å holde en økonomi som gjør det mulig å bruke 

orkester og å engasjere solister ved et større konsertarrangement årlig.  

Koret som var vårt gjestfrie og rause vertskap i Tuscania, Italia i august 2016, har bestemt 

at de tar imot vår invitasjon om gjenvisitt kommende august. Vi ønsker å gjøre deres 

besøk hos oss til en tilsvarende god opplevelse for dem. Det vil fordre planlegging, 

dugnadsinnsats og god nok økonomi. 

Vår kjære kordirigent, Arne Rodvelt Olsen, blir pensjonist ultimo november 2018. Korets 

videre skjebne må avklares i tide.Økonomi:  

Fullstendig regnskap fremlegges på årsmøtet. 

Styret takker Hanne Solum Larsen, som ved sitt salg av sjokoladeboller har støttet koret 

med en pen sum i 2017. 

  

Årsmøtet avholdes 13.03.2018. 

 

 

Tønsberg domkirkes jente- og 
aspirantkor 

Dirigent: Charlotte Fongen 

Styrets arbeid og andre administrative og praktiske oppgaver gjennom 2017 

 

Generelt: 

Styret har bistått den musikalske ledelsen i korene med ulike oppgaver. I 2017 hadde 

styret 5 styremøter i tillegg til årsmøte. I tillegg bidro styret med praktiske gjøremål i 

forhold til konserter, turer, og øvingshelger. 

Økonomi: 

Inntektene i korene har bestått av kontingenter, konsertinntekter og penger fra ulike 

støtteordninger. Korene har fått støtte fra Domkirkens menighetsråd og Ung kirkesang.  

Voksenopplæringsmidler for 2017 (via Musikkens Studieforbund). 
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 I tillegg har vi søkt midler i Sparebank 1 stiftelsen for å kunne kjøpe inn nye kapper til 

aspirantene (noe som ble innvilget med 25.000 kroner i januar 2018). 

Musikalske aktiviteter i 2017 
Aspirantkoret 3.-6.klasse)  

Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet. Aspirantkoret har 

øvelse i Solvangkirken på torsdager fra 17.15-18.45. Aspirantkoret hadde 18 betalende 

medlemmer i 2017.  

Aktiviteter: 

Gudstjenester: Deltatt på 5 gudstjenester i tillegg til julaften i Domkirken 

Fremførte utdrag fra «Jungelboken» på showkonserten i mars, hvor alle aspirantene 

hadde en rolle og sang enten solo eller sammen og danset. 

Sommerkonsert sammen med jentekoret i Solvangkirken i juni. Kollekt ved utgangen ga 

korene en liten inntekt. 

2. september opptrådte koret for Rotary på hotell Oseberg 

Jentekoret (fra 7.klasse-)  

Jentekoret har øvelse i Solvangkirken torsdager fra 19-21. Koret hadde 26 betalende 

medlemmer i 2017.  

Gudstjenester: Deltatt på 3 gudstjenester i tillegg til julaften i Domkirken 

Showkonsert på Støperiet: 25-26 mars satte jentekoret opp et fantastisk show, med en 

god blanding av forskjellige sanger og sjangere. Det var både dans, solister, grupper og 

felles sanger hvor alle var på scenen.  

Konserter:  

2. september opptrådte koret for Rotary på hotell Oseberg. Vesper i Sem kirke 9. 

november. 

Sommerkonsert i Solvangkirken sammen med Aspirantkoret i juni. 

Tur:  

16.6 – 18.6 Tur til Kongsberg med bl.a. besøk i Sølvgruvene og sang på gudstjeneste i 

Kongsberg kirke.  Overnattet på Kongsberg Menighetssenter. 

  

Tønsberg 21.1.18 

Katarina Ballari 
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Konserter Domkirken 2017 

Dato: Konsert:    Arrangør:    Tilstede / 

          publikum: 

25.02. Ensemble Villancico  Pure Classic festival     47 
12.03. Rachmaninov: Vesper Tønsberg domkor*     90 
14.03. De åpne dørers akustikk Tunsberg bispedømmeråd  240 
06.04. Påsketid med messingklang KNMM / Klingende kirkelandskap*   89 
21.05. Louis Vierne: Messe  Lavranskoret*      97 
05.07. Moskva kammerensemble Management Berliner Camerata   60 
23.07. Berliner Camerata  Management Berliner C.  170 
28.09. Jubileumskonsert, Lions Lions / Lavranskoret *    80 
29.10. Slettahjell, Gustavsen  Klingende kirkelandskap*       95 
05.11. Allehelgenskonsert  Tønsberg domkor *     76 
 
 
*Egen regi. 
Sum egen regi: 6  konserter. Tilstede:     527 
Andres regi:    4 konserter.  Tilstede:     517      
Totalt:   10 konserter.  Tilstede:  1.044 
 
 

Domkirkefestivalen: 

Dato     Arr.    Antall tilstede 

03.12. Åpningskonsert: Adventsk. Tønsbergkoret *   400 
05.12. Strålende jul   Lars Hansen    154 
06.12. Lunsjkonsert   Domkirkefestivalen*   117 
07.12. Jentekoret   Jentekoret *    220 
08.12. Marinemusikkens julek. KNMM      94 
09.12. Barnas matiné  Dkf *       98 
10.12. Juleoratoriet I  Lavranskoret *   350 
11.12. Rosa frå Betlehem  Sondre Bratland   400 
13.12. Lunsjkonsert, Greveskg. Dkf *     350 
13.12. Frelsesarméen  Dkf *     296 
14.12. PUST    PUST     123 
15.12.  Desemberstemninger  Kulturservice    511 
16.12. Stille Natt   TARAN  Management  500 
17.12. Juleoratoriet II  Tønsberg domkor *   297 
19.12. Valenkorets jul  Valenkoret    260 
20.12. Lunsjkonsert   Dkf *     130  
21.12. Avsl.: Fra mørke mot lys Kirkens bymisjon *   550 
 
*Egen regi. 
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Sum egen regi:  10 konserter Tilstede:  2.808 
Sum andres regi:    7 konserter Tilstede:  2.042 
Totalt:   17 konserter Tilstede:  4.850   
 
 

Orgelmatinéer (egen regi): 

Antall matinéer: 48   Tilstede:  2.925 (2016: 2.932) 
 
Matinéene 6., 13. og 20. desember var lunsjkonserter under Domkirkefestivalen (se 
ovenfor), og er ikke medregnet her.  
Gjennomsnittlig fremmøte på orgelmatinéene  2017:  60,1  (2016: 58,6; 2015: 64,9; 2014: 
58,4; 2013: 40,3.) 
 
 

Konserter totalt i Domkirken i 2016: 

Egen regi: 

Antall konserter:   64  Tilstede: 6.260Andres regi:   

Antall konserter: 11    Tilstede: 2.559Sum:   75 

 Tilstede: 8.819 

Domkirkens kor, antall medlemmer: 

Minores:   12    

Aspirantkoret:  16 

Jentekoret:  24 

Domkoret:   22 

Lavranskoret:  28 

 

 

 

 

 

 

 


